
1

Berei Norbert

Feladó: dr. Szakács Eszter <eszter@legalexpert.hu> kozbeszerzes@legalexpert.hu nevében

Küldve: 2018. október 29. 10:06

Címzett: Bojti Bea; tamas.szendroi@strabag.com; kollare@otindustries.hu; 

tavho@otindustries.hu; zoltan.molnar@strabag.com; dora.novak@strabag.com

Másolatot kap: Berei Norbert; dr. Bojtor Gábor; Közbeszerzés

Tárgy: az "A 2018. évi távvezetéki beruházási munkákhoz vezeték felújítás kivitelezés II. 

csomag" - ATHI módosítás

Mellékletek: 181029_ATHImod_II_csomag.pdf

Tisztelt Címzett!  
 
Alulírott Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda (székhely: 1145 Budapest, Mexikói út 52/a., I/5.; ügyintéző: 
dr. Némethi Péter ügyvéd), mint a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg 
utca 31.) közbeszerzési jogi képviselője ezúton tájékoztatom, hogy az Ajánlatkérő ajánlattételi felhívást 
küldött az „A 2018. évi távvezetéki beruházási munkákhoz vezeték felújítás kivitelezés II. csomag” a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és kapcsolódó közszolgáltatók közbeszerzéseire 
vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm rendelet alapján. 
 
Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi határidő módosított időpontja az alábbi: 
 

2018. november hó 8. napja (csütörtök) 10.00 óra. 
 
 
Kérjük jelen levelünk kézhezvételének kifejezett visszaigazolását a kozbeszerzes@legalexpert.hu e-mail 
elérhetőségen, ellenkező esetben Ajánlatkérő az értesítés kézhezvételét vélelmezi. 
 
Üdvözlettel / Kind Regards, 
 
dr. Szakács Eszter 
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